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RESUMO

O projecto Contributos para o Desenvolvimento da Literacia em Crianças de Idade Pré-Escolar1, teve 

por objectivo principal estudar e promover competências de literacia em crianças de idade pré-escolar 

(5 anos) que habitavam uma zona em desvantagem social, com vista a uma melhor aprendizagem 

da leitura/escrita na escolaridade básica. No âmbito deste projecto foi implementado um programa 

de intervenção dirigido a crianças de 5 anos, às suas famílias e educadoras. Este programa teve como 

objectivo geral promover a leitura conjunta do livro visando o desenvolvimento de competências de 

literacia. Pretende-se nesta comunicação apresentar os principais objectivos, estratégias e produtos 

desenvolvidos ao longo deste programa.

Introdução

O trabalho que agora apresentamos tem como ponto de partida um projecto que 
foi desenvolvido, entre 1995 e 2002, pelo Centro de Psicologia da Universidade do Porto 
com a comunidade da Cruz de Pau (em Matosinhos). Tendo por base uma perspectiva de 
intervenção socio-educativa, este projecto teve como principais objectivos: (i) implicar os 
pais de crianças em idade pré-escolar no processo educativo dos seus filhos; (ii) articular 
diferentes valências ao serviço dessa comunidade; (iii) proporcionar formação aos seus 
diferentes agentes educativos. 

Esses objectivos partiram da constatação, feita pela equipa de trabalho, da 
existência de elevadas taxas de abandono e insucesso escolar na população daquela 
comunidade. De facto, “a grande maioria destas crianças reproduz as dificuldades de 
adaptação sentidas pelos seus antecessores. Sem apoios, meios ou motivação, limitam-
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se em geral a percorrer, com as dificuldades imaginadas, os quatro primeiros anos do 
ensino obrigatório, optando pelo abandono mais ou menos de seguida” (Bairrão et al., 
1998, p. 33). Confirmava-se, assim, um facto amplamente evidenciado pela literatura, 
ou seja, que crianças provenientes de meios em desvantagem social estão sujeitas a 
mais acidentes no seu percurso escolar do que crianças provenientes de grupos socio-
económicos mais favorecidos. Particularmente, destacam-se as dificuldades no domínio 
da leitura. Confirmando novamente factos referidos pela literatura, crianças de meios 
sócio-económicos desfavorecidos mostram níveis de realização mais baixos na leitura do 
que crianças provenientes de meios sociais mais favorecidos.

Com a intervenção centrada em idades mais precoces, e actuando a nível da prevenção, 
a equipa de trabalho da Cruz de Pau procurou prevenir as dificuldades de leitura/escrita 
nas crianças daquela comunidade. Tratava-se então de perceber o desenvolvimento da 
literacia antes da entrada na escolaridade básica e actuar a esse nível.

Nas últimas décadas a investigação tem vindo a clarificar o desenvolvimento da 
literacia em idades precoces, referindo a sua importância para o processo de aquisição 
da leitura e da escrita. Paralelamente, encontramos na literatura dados que nos ajudam 
a equacionar o papel de pais e educadores no desenvolvimento de competências de 
literacia.

Hockenberger, Goldstein & Hass (1999) referem, citando Tealy & Sulzby (1986), 
que ao falar em literacia emergente há quatro aspectos principais a ter em conta: a) o 
desenvolvimento da literacia começa precocemente, antes da instrução formal da leitura 
e da escrita; b) as capacidades de ouvir, falar, ler e escrever desenvolvem-se de forma 
simultânea e interrelacionada nas crianças mais novas; c) as competências relacionadas 
com a literacia são uma parte integrante do processo de aprendizagem e, finalmente, d) a 
criança aprende a ler e escrever através do envolvimento activo com o seu ambiente. Estes 
pontos salientam não só a importância do desenvolvimento precoce das competências 
de literacia (Rush, 1999) como também o facto deste desenvolvimento ser um processo 
integrado que ocorre em todos os contextos de vida das crianças. A aquisição precoce 
destas competências é também realçada por Wilkinson & Silliman (2000) que contrastam 
a noção de literacia emergente com a visão tradicional de literacia que situava o início do 
seu desenvolvimento com a entrada para a escola.

A literatura aponta, ainda, para a existência de uma relação entre dificuldades 
na aquisição da leitura e um menor desenvolvimento de pré-competências de literacia 
aquando da entrada na escolaridade básica (Bowey, 1995; Juel, 1988). Alguns aspectos mais 
directamente relacionados com a aquisição do processo de leitura/escrita, denominados 
precursores da leitura, podem ser promovidos (Dickinson & Smith, 1994). Por exemplo, 
a leitura de livros conduz a um maior crescimento de vocabulário e a uma melhor 
compreensão de histórias, aspectos identificados como indicadores precoces de literacia.

Outro aspecto referido na literatura como pré-competência de literacia é a 
consciência fonológica. Juel (1988) define este conceito como a consciência de que as 
palavras são compostas por sequências de sons distintos e com diferentes significados. 
Esta competência, segundo o autor, não é necessária no discurso oral em que não há 
uma clara distinção entre fonemas, mas é importante para a descodificação da escrita, 
logo é importante para a aprendizagem da leitura/escrita. Bowey (1995) salienta que as 
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crianças de idade pré-escolar provenientes de níveis socio-económicos mais favorecidos 
são mais sensíveis à estrutura fonológica do que as crianças de meios socio-económicos 
desfavorecidos.

Assim, o desenvolvimento de competências de literacia aparece associado a um 
desenvolvimento precoce das mesmas, levando a que o papel da casa e do Jardim de 
Infância seja preponderante nesse processo.

No que diz respeito ao papel desempenhado pelas famílias, a literatura aponta para 
uma maior dificuldade de adaptação das crianças de meios desfavorecidos à escolaridade 
obrigatória, referindo também que as suas famílias valorizam menos os aspectos de literacia 
(Gottlieb, Alter, Gottlieb & Wishner, 1994; Kozol, 1991; Marvin & Mirenda, 1993; Lonigan, 
Anthony, Dyer & Samwel, 1999). As famílias de meios desfavorecidos oferecem menos 
oportunidades para desenvolver actividades que promovam a literacia, o que pode ter 
efeitos significativos no desenvolvimento da linguagem da criança e no posterior processo 
de aquisição da leitura (Payne, Whitehurst & Angell, 1994).

Rush (1999) realizou um estudo sobre a relação entre o desenvolvimento de 
competências de literacia e as interacções de educadores com crianças de meios socio-
económicos desfavorecidos. Neste estudo o autor salienta aspectos particulares da interacção 
que estão associados ao desenvolvimento de competências de literacia. São eles: o grau 
de estruturação das actividades de jogo e o envolvimento do educador na actividade, a 
linguagem do educador, a quantidade de momentos de leitura conjunta e as actividades 
de literacia. Sobre este último aspecto, Leseman e Jong (1998) referem que a introdução 
precoce dos livros e a participação das crianças em interacções com os pais, relacionadas 
com literacia, são factores importantes na aprendizagem da leitura e da escrita.

Além do papel importante atribuído à família, outros autores salientam o contributo 
do jardim de infância no desenvolvimento de competências de literacia em crianças de 
idade pré-escolar. Dickinson & Smith (1994), num estudo sobre padrões de interacção das 
educadoras durante a leitura de livros em salas de educação pré-escolar, concluem que a 
forma como as educadoras de infância lêem livros com crianças, num contexto de grupo, 
está fortemente relacionada com o desenvolvimento, a longo prazo, do vocabulário e de 
competências de compreensão de histórias.

Em resumo, é inquestionável o papel da família e do jardim de infância na promoção 
de competências de literacia em crianças de idade pré-escolar, competências essas cruciais 
para o posterior desenvolvimento dos processos de leitura/escrita. O desenvolvimento 
dessas competências parece, também, atenuar as diferenças existentes entre as crianças 
de meios favorecidos e as crianças de meios mais desfavorecidos, promovendo um melhor 
desenvolvimento destas últimas.

Este conjunto de reflexões apoiou-nos na decisão de empreender um trabalho que 
permitisse não só uma avaliação mais detalhada das competências necessárias à aquisição 
da leitura e da escrita, como também desenvolver um programa para promoção dessas 
competências. Pretendeu-se, igualmente, que esta intervenção tivesse impacto nas práticas 
educativas encontradas nos contextos de socialização das crianças, nomeadamente nas 
famílias e nos jardins de infância. Em suma, procurou encontrar-se soluções de continuidade 
entre a família e o primeiro ciclo do ensino básico que dessem resposta às necessidades 
educativas de cada criança em desvantagem social.
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Foi então desenhado o projecto Contributos para o desenvolvimento da literacia em 
crianças de idade pré-escolar. Implementação de um estudo de investigação/intervenção. 
Nesta comunicação damos especial relevo ao programa de intervenção implementado, 
Clube de Leitura, embora consideremos ser importante fazer uma breve apresentação 
prévia do projecto em que este programa se enquadra.

1. Contributos para o Desenvolvimento da Literacia em Crianças de Idade Pré-
Escolar. Implementação de um Estudo de Investigação/Intervenção

1.1 Objectivo geral e objectivos específicos

Este projecto teve como objectivo geral estudar e promover competências de 
literacia em crianças de idade pré-escolar que habitam uma zona em desvantagem social, 
tendo em conta a sua integração no primeiro ano de escolaridade básica.

No sentido da sua operacionalização, este objectivo foi desdobrado em objectivos 
mais específicos:

(1) Avaliar a linguagem oral e competências de literacia em crianças em 
desvantagem social com cinco anos de idade.
(2) Analisar a relação entre o desenvolvimento de competências de literacia e 
características da interacção adulto (mãe/educadora) e criança.
(3) Desenvolver e implementar um programa de actividades para promover 
a leitura conjunta entre a criança em idade pré-escolar e o adulto (mãe/
educadora).
(4) Trabalhar a transição entre o jardim de infância e o ensino básico.
(5) Analisar a aquisição de competências de leitura/escrita no 1º ano de 
escolaridade e relacioná-la, na medida do possível, com os pontos anteriores.

1.2 Alvos de intervenção

Incluímos neste trabalho todas as crianças que frequentavam três instituições de 
educação pré-escolar na zona pretendida e que frequentariam o 1ºano de escolaridade 
no ano lectivo de 2001/02. A nossa população alvo distribuiu-se da seguinte forma:

Quadro1 – Alvos de intervenção

Jardins de Infância
(N=3)

Jardim de infância 1 Jardim de infância 2 Jardim de infância 3

Crianças
(N=46)

9 25 12

Famílias2

(N=16)
5 9 2
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1.3 Desenho do estudo

Durante a frequência do último ano de jardim de infância que antecede a entrada 
no 1º ciclo, as crianças foram objecto de um programa de intervenção com educadoras 
e com mães. O programa foi implementado ao longo do ano lectivo pelas 3, educadoras 
abrangendo as 46 crianças. Os pais de todas as crianças foram convidados a participar 
num Clube de Leitura que tinha por objectivo promover a leitura conjunta de livros entre 
pais e crianças. Aderiram a este trabalho as famílias de 16 crianças. 

As crianças foram avaliadas antes e após a participação no programa a nível do 
desenvolvimento da linguagem e de competências de literacia. As salas dos jardins de 
infância frequentadas pelas crianças foram também avaliadas nestes dois momentos de 
avaliação. Todas as famílias foram avaliadas no primeiro momento, enquanto a avaliação 
final incidiu apenas sobre as 16 que, voluntariamente, participaram no programa 
proposto.

2. Clube de Leitura – Programa de Intervenção para Pais e Educadoras

2.1 Estrutura do Programa

Este programa teve como objectivo geral promover a leitura conjunta do livro 
visando o desenvolvimento de competências de literacia. 

Tendo como alvos de intervenção crianças e adultos pretendeu-se, mais 
especificamente, promover:

1) na criança, competências relacionadas com a compreensão/interpretação 
de histórias (trabalhar conceitos, clarificar e expandir informação, relacionar 
acontecimentos, desenvolver vocabulário...), a consciência fonológica e o 
reconhecimento de texto escrito.
2) no adulto, competências para manter a atenção da criança sobre o livro, 
proporcionar a leitura interactiva, apoiar a compreensão da criança, e utilizar 
estratégias de desenvolvimento da literacia.

Estes objectivos foram trabalhados através da exploração de diferentes tipos de 
livros organizada em diferentes módulos de trabalho:

• exploração de sequências de imagens e livros só com imagens;
• exploração de livros de histórias (contos tradicionais, histórias relacionadas 
com as vivências das criança);
• exploração de livros com “lengalengas”, rimas e poesias;
• exploração de textos com lacunas;
• (exploração de dicionários e livros informativos).

Cada módulo de trabalho consistiu num conjunto de sessões realizado, paralelamente, 
com educadoras e pais e estruturado da seguinte forma:

a) Sessões de trabalho com as educadoras
Cada educadora incluiu no seu projecto de sala estratégias e actividades com 
vista aos objectivos atrás descritos. Semanal ou quinzenalmente as educadoras 
planificavam, em conjunto com um elemento da equipa de trabalho, 
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actividades semanais que eram implementadas na rotina do grupo. O trabalho 
desenvolvido na sala pretendia a interacção da educadora com pequenos 
grupos de crianças. A estruturação das actividades  foi baseada no trabalho 
de Viana (2001). As actividades planificadas com as educadoras incidiram 
essencialmente na leitura e exploração de histórias, na reflexão sobre a língua, 
no reconto da história, na ilustração, na  dramatização e na elaboração de 
livros.
b) Sessões de trabalho com pais
Com pais e crianças, o programa teve a periodicidade de uma sessão semanal. 
Estas sessões foram realizadas em pequeno grupo, centradas no jardim de 
infância. Em cada sessão estiveram presentes os pais (pai ou mãe), as crianças 
e um elemento da equipa de intervenção que dinamizou as actividades. As 
sessões tinham a seguinte estrutura:

• Apresentação de objectivos por um elemento da equipa e exemplificação 
de tarefas.
• Organização de díades de trabalho mãe(pai)/criança ou de pequenos 
grupos com orientação do elemento da equipa.
• Discussão final em grupo (levantamento de questões e de diferentes 
formas de exploração de livros).

O trabalho com pais foi monitorizado com base na grelha ACIRI - Adult/Child 
Interactive Reading Inventory (CIERA, 1999). Trata-se de um instrumento de observação 
que tem por objectivo avaliar comportamentos de crianças e de adultos em situação de 
leitura conjunta de livros. São avaliados doze comportamentos de literacia organizados 
em três categorias: manter a atenção sobre o livro; promover a leitura interactiva e apoiar 
a compreensão; utilizar estratégias de literacia. Os aspectos trabalhados com base nesta 
grelha estão sintetizados no quadro 2.

Quadro 2 – Trabalho com pais: a grelha ACIRI

Atenção para o texto Leitura interactiva Estratégias de literacia

Proximidade física
Manter a atenção
Segurar o livro
Sentido de audiência/Partilha 
do livro

Colocar questões e/ou 
responder
Apontar/identificar figuras
Relacionar com experiências 
pessoais

Identificar palavras e letras
Antecipar acontecimentos
Recordar informação
Elaborar ideias

As sessões de actividades com os pais e as actividades desenvolvidas pelas educadoras 
foram registadas em vídeo para posterior análise. Esta análise ocorreu em duas vertentes: 
pelos próprios intervenientes na sessão com vista a uma discussão conjunta, e pela 
equipa de investigação para analisar o tipo de interacções estabelecidas entre adultos e 
crianças. No final, quer os pais quer as educadoras fizeram uma avaliação individual do 
programa.
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2.2 Descrição do Programa. Apresentação dos módulos de trabalho

Tal como já referimos o programa foi organizado em quatro módulos tendo em 
conta os diferentes tipos de livros seleccionados. As opções tomadas pela equipa para 
esta selecção prenderam-se com a necessidade da criança contactar com uma diversidade 
de textos e formas de escrita para deste modo se ir apropriando dos mecanismos da 
leitura e da escrita. Assim, foram explorados diferentes tipos de livros recorrendo-se à 
leitura interactiva e outras formas de animação (expressão plástica, expressão dramática, 
leitura colectiva...).

2.2.1 Módulo 1 – Leitura de Imagens

Objectivos
• Explorar o poder da imagem como mediador da comunicação e da informação, e 
como primeiro nível de leitura por parte da criança.
• Ordenar imagens e relatar acontecimentos.
• Identificar estratégias de leitura como, por exemplo, orientação esquerda/direita 
e de cima para baixo.

Estratégias
A partir de diferentes conjuntos de sequências de imagens e de livros só com imagens 

trabalhamos com pais e educadoras: 
• Observação e descrição de imagens em conjunto, pedindo esclarecimentos e 
colocando questões às crianças.
• Referência às experiências da criança relacionando-as, sempre que possível, com o 
conteúdo das imagens.
• Narração de histórias com base nas imagens trabalhadas e apresentação ao restante 
grupo.
• Registo escrito e pictográfico de algumas narrações.

Produtos
Como produtos mais significativos deste módulo salientamos:
• Registo fotográfico de sequências de actividades realizadas no jardim de infância 
como, por exemplo, ir à biblioteca, pôr a mesa...
• O Circo - projecto que abrangeu diferentes áreas: expressão oral, motricidade 
global, expressão plástica, participação da família, intercâmbio entre as diferentes 
salas do jardim de infância. A partir de um livro de imagens sobre o circo, as crianças 
montaram um espectáculo que envolveu a criação de texto, selecção e confecção de 
guarda-roupa e adereços, montagem de cenários, escolha de músicas, elaboração 
de convites e bilhetes.
• Registo das rotinas diárias. Os pais foram convidados a ajudar as crianças a tomar 
consciência que a sua vida diária é composta por sequências. Estas foram organizadas 
sob a forma de desenho e texto.
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Reflexões
Durante o processo de avaliação os pais reflectiram sobre a relação deste tipo de 

materiais e actividades com a apropriação de competências de literacia por parte das 
crianças.

“Com as imagens os nossos filhos aprenderam a:
• Organizar uma história com princípio, meio e fim;
• Inventar;
• Desenvolver a imaginação;
• Falar de coisas que já experimentaram;
•  Falar sobre as figuras;
• Conhecer o passado, o presente e o futuro.”

2.2.2 Módulo 2 - Contos 

Objectivos
• Desenvolver competências de leitura interactiva;
• Reconhecer e definir palavras novas;
• Solicitar a antecipação de acontecimentos;
• Relacionar com experiências pessoais;
• Desenvolver competências narrativas.

Estratégias
Com base na adaptação da grelha ACIRI (CIERA,1999), os adultos (educadoras e 

pais) foram encorajados a manifestar comportamentos positivos face ao livro e à leitura, 
de modo a retirar todas as possibilidades que estes oferecem para o desenvolvimento de 
competências de literacia:

• Leitura das histórias em situação diádica ou em pequeno grupo;
• Dar a oportunidade à criança para segurar o livro;
• Selecção de histórias com repetição de palavras para solicitar a antecipação dos 
acontecimentos;
• Elaboração e expansão das ideias das crianças;
• Elaboração de guiões de exploração do conteúdo da história;
• Explicação de frases que facilitem a interpretação e compreensão do texto;
• Consulta de dicionários;
• Leitura de uma história antes de dormir – empréstimo domiciliário (pais requisitam 
um livro para ler em casa, no sentido de fortalecer as estratégias trabalhadas durante 
a sessão do clube de leitura, seleccionando um momento do dia propício para este 
tipo de actividade).

Produtos
Este módulo caracterizou-se por um grande nível envolvimento entre crianças e pais 

na elaboração destes produtos:
• Livros (composição de texto e sua ilustração a partir de: uma história cujo autor 
propõe ao leitor elaborar a continuação; histórias - reconto, e experiência pessoal). 
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• Dramatizações (dar vida às personagens através da expressão dramática e do 
recurso aos fantoches).
• Elaboração de histórias em diapositivos como forma de animação dos contos 
tradicionais.

Reflexões
A leitura interactiva foi valorizada pelos pais desta forma:
• Proximidade física (estar sentado confortavelmente junto da criança, “tocar-lhe 
no queixo” quando se distrai, durante a partilha de um livro);
• Comunicação entre os membros da família (os momentos de leitura podem ajudar 
nos processos de comunicação familiares: “conversamos à volta dos livros”, “tenho 
mais tempo para conversar com o meu filho”);
• Envolvimento da família e da criança na vida do jardim de infância (a visita regular 
dos pais à escola é um momento de grande entusiasmo para a criança; as crianças 
participam mais nas actividades de sala e sentem-se valorizadas por poder falar 
acerca dos livros).

2.2.3 Módulo 3 - Lengalengas/Trava-línguas/Poesia

Objectivos
• Explorar ritmo, intensidade e cadência.
• Desenvolver a consciência fonológica.
• Facilitar o reconhecimento da rima.
• Descobrir palavras que iniciam pelo mesmo som ou letra.
• Explorar onomatopeias.

Estratégias
Nestas sessões deu-se particular destaque aos aspectos de consciência fonológica.
• Exploração de trava-línguas e lengalengas (utilização de modelagem para 
promover a sensibilidade aos sons que compõem as palavras, exploração do ritmo, 
divisão silábica);
• Identificação dos sons finais das palavras e elaboração de rimas (por exemplo, 
construção de rimas a partir dos nomes das crianças e dos pais, jogos de palavras);
• Identificação dos sons iniciais das palavras;
• Elaboração de poesias (a partir de poemas previamente trabalhados pela 
educadora, as crianças construíram e organizaram frases para dar corpo a um poema 
colectivo);

Produtos
• Livros elaborados com base nas rimas feitas a partir do nome das crianças e dos 
pais;
• Registos de poemas elaborados pelas crianças expostos sob a forma de cartaz;
• Listas de palavras com sons finais idênticos (apresentação ilustrada com recurso a 
diferentes técnicas de expressão plástica);
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• Listas de palavras começadas pela mesma letra dando origem a pequenos livros e 
cartazes;

Reflexões
Neste módulo os intervenientes realçaram:
• O aspecto lúdico proporcionado pelos textos poéticos, sobretudo os de cariz 
popular, junto das crianças e adultos (“Foi muito divertido ver os meus colegas de 
trabalho a dizer isto!”);
• A possibilidade de pensar acerca dos sons que compõem as palavras;
• A descoberta e reflexão do sentido figurado das palavras.

2.2.4 Módulo 4 - Livros com pictogramas (Leitura de códigos)

Objectivos
• Promover a leitura de símbolos gráficos;
• Identificar outros processos de comunicação;
• Associar palavra/símbolo;
• Desenvolver o vocabulário;
• Precisar conceitos.

Estratégias
Neste módulo foi realçado o papel activo da criança no processo de leitura diádica.
• Leitura a dois: a criança lê o pictograma e o adulto lê o texto escrito;
• Exploração do significado dos símbolos;
• Criação de códigos/símbolos gráficos (para registo de acontecimentos da vida 
diária e para registo de lengalengas e adivinhas).

Produtos
• Registo de notícias do dia a dia;
• Construção de arquivos de trava-línguas, adivinhas e provérbios, registados 
recorrendo a símbolos gráficos.

“As imagens ajudam-nos a identificar e a memorizar os 
provérbios. Esta é uma forma de leitura.”

Reflexões
“ Agora percebo porque se deve chamar correctamente o nome às coisas. Eles não 

foram capazes de dizer o nome de objectos que usamos todos os dias.”
Os pais tomam assim consciência:
• Da necessidade de utilizar uma linguagem clara e precisa;
• Da importância do livro como meio de desenvolvimento de vocabulário.
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Considerações Finais

Antes das reflexões feitas pela equipa de trabalho, queremos apresentar os 
comentários dos pais e das educadoras sobre as mudanças sentidas na sua forma de ver 
os livros com as crianças.

“Educou-me a mim, a dar mais atenção ao meu filho sobre a leitura”.
“Ensinou-me a captar melhor a atenção dele para com o livro.”
“Ter tempo para estar com eles e explicar histórias.”
“Pede-me para ler livros de histórias e não só, qualquer livro desperta-lhe a 
curiosidade, e também intervém nas (nossas?) vidas e dá a sua opinião.”
“A maneira como a criança trata o livro ao virar as páginas.”
“Embora a leitura tenha feito parte do dia-a-dia da criança, hoje em dia ele mostra 
mais interesse pelo conteúdo das histórias e quer que eu lhe mostre (apontar com 
o dedo) a história.”
“O facto de deixar intervir na história, e de partilharmos opiniões sobre a mesma.”
“Converso mais com a criança sobre o que lemos.”
 Pais 

“Penso que a constante intencionalização nas várias reflexões inerentes aos 
processos de leitura e escrita ( desde a leitura de imagens à leitura com lacunas)são 
extremamente importantes.
Gostar do livro, como fonte de prazer, sonho ....,mas também informação 
fundamental.
Reflectir sobre o que estava escrito e desenhado é tão relevante, que por certo esses 
exercícios mentais não ficarão no nada. Ressalve-se o desenvolvimento próprio de 
cada criança, o qual tornará mais ou menos enriquecedora, estas experiências.”
“FUNDAMENTAL: Amar e respeitar os livros.
A intencionalidade mais reflectida com que foram analisadas todas as etapas(e 
materiais inerentes) deste programa, permitiram-me uma melhor organização 
do trabalho, bem como uma objectividade mais palpável. Parar para pensar é 
fundamental.”
 Educadoras

Estas reflexões são para nós importantes pois, tal como salientamos noutros 
trabalhos (Leal, Gamelas, Alves & Bairrão, 2002), a satisfação manifestada na avaliação 
individual feita por cada família e educadora acerca da participação no programa, apoia 
o desenvolvimento de trabalhos nesta área.

O objectivo principal deste artigo prendeu-se com a descrição do programa de 
intervenção. No entanto a equipa tem vindo a efectuar diferentes análises no sentido 
de perceber a importância deste programa para o desenvolvimento de competências 
de literacia nas crianças. Embora, no momento actual, não possamos traçar um quadro 
conclusivo sobre este estudo, gostaríamos de deixar aqui ficar algumas reflexões já citadas 
noutros trabalhos (Leal et al, 2002; Bairrão, Leal, Gamelas, Alves & Grego, 2002).
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Foram realizadas algumas análises no sentido de perceber o impacto do programa 
no grupo de crianças que teve a participação da família e no grupo de crianças em que 
não houve essa participação. Alguns resultados sugerem, desde já, que a participação das 
famílias no Clube de Leitura se relaciona com um maior desenvolvimento de competências 
linguísticas nas crianças.

Tal como noutros trabalhos (FPCE, 1999) verificamos que em níveis de escolaridade 
mais baixos3 há diferenças no ambiente educativo proporcionado pelas famílias. As 
famílias que participaram no programa de leitura obtêm valores mais elevados a nível 
da qualidade do ambiente em casa, enquanto avaliada pela HOME (Bradley & Caldwell, 
1984), do que as famílias que não participaram. As características do grupo de famílias 
que aderiu ao Clube de Leitura leva-nos a colocar a hipótese de que as famílias com 
mais recursos são aquelas que estão mais disponíveis para procurar outros recursos. 
Assim, poderá ser de considerar outras formas de envolver as famílias tendo em conta 
as suas diferentes características. Por exemplo, a organização deste tipo de programas 
poderá passar pelo apoio de natureza domiciliária, como alternativa complementar aos 
programas centrados em instituições.

Por outro lado, o desenvolvimento deste tipo de programas pode ter influência na 
promoção de aspectos de qualidade do jardim de infância. Uma análise sobre o conteúdo 
das observações realizadas com a ECERS (Harms & Clifford, 1988) nos três jardins de infância, 
antes e depois da implementação do programa, revela que as três salas onde o programa 
foi implementado pela educadora obtêm, na segunda avaliação, valores mais elevados em 
algumas das subescalas deste instrumento. Foram verificadas mudanças muito positivas 
nas subescalas que avaliam o funcionamento da sala nas áreas de Linguagem e Raciocínio 
e de Actividades Criativas. Estas mudanças verificaram-se na quantidade e na diversidade 
de materiais e de actividades, bem como a nível da planificação de actividades.

Presentemente, este projecto encontra-se na segunda fase da sua execução. Durante 
o ano lectivo de 2001/2002 avaliamos as 65 crianças que frequentavam o 1º ano de 
escolaridade da comunidade da Cruz de Pau. Deste grupo de crianças, 40 participaram no 
projecto que descrevemos neste trabalho. Foram avaliados diferentes aspectos envolvidos 
na aprendizagem da leitura e da escrita, como o vocabulário, o conhecimento acerca do 
impresso, a consciência fonológica, a descodificação da leitura, a leitura e a compreensão 
de palavras. Recolhemos também informação acerca do processo de ensino/aprendizagem 
da leitura/escrita no contexto da sala de aula. Pretendemos com os dados recolhidos nesta 
fase, entre outros objectivos, compreender o impacto da participação do Clube de Leitura 
no processo de aprendizagem de leitura/escrita nas crianças envolvidas.

Esperamos, no final do nosso trabalho, contribuir para a elaboração de estratégias 
que permitam promover a “qualidade do ambiente de literacia” em jardins de infância, 
escolas e famílias.

| 12 |

���������������������������������������

3 O nível de escolaridade de 77% das famílias das 46 crianças envolvidas neste trabalho não era superior ao 6º ano de 
escolaridade (Relatório final, 2002). 
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